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GRIFFBEREIT
Üç ila altı yaşında çocuğu olan ebeveynler için

LANDESHAUPTSTADT 
HANNOVER

Griffbereit
bir ile üç yaş arasındaki çocukları olan

ebeveynlere yöneliktir. Grifbereit,

küçük çocuklara uygun özel etkinlik

lerle erken çocukluk gelişimini des

tekler ve dil becerilerinin kazanılması

için önemli bir temel oluşturur. Çok

dillilik bir potansiyel olarak ele alın

maktadır.
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Sevgili ebeveynler,

Çocuğunuzla vakit geçirmek, oyunlar ve dil konusun

da fikir almak ister misiniz? Griffbereit ile

çocuğunuzun çok dilli gelişimini eğlenceli bir şekilde

destekleyebilir ve teşvik edebilirsiniz.

Griffbereit

• ortak parmak ve hareket oyunları için öneriler 

sunar  boyama, kafiye ve şarkı söyleme gibi 

• sağlık ve günlük konular hakkında bilgi sağlar ve 

insanları Alman eğitim sistemiyle tanıştırır

• çocukları bir kreşe gitmeye hazırlar

• diğer ebeveynlerle karşılamak, birbirini tanımak 

ve fikir alışverişinde bulunmak için zaman tanır

• doğanın, kültürün ve oyunların teklifleri için 

ortak geziler ve aktiviteler sağlar

Griffbereit 
böyle çalışır

Griffbereitgrupları, aile dilinin ve Almancanın yanı sıra
çocukların genel gelişiminin teşvik edildiği çok dilli
oyun gruplarıdır.

Çok dilli büyüyen çocuklarla Almanca konuşan çocuk
lar birlikte erken yaşta birbirleriyle temasa geçerler.

Haftada bir kez diğer ebeveynler ve çocukları ile iki
saat görüşeceksiniz.  Griffbereit grubu, nitelikli, çok
dilli bir ebeveyn rehberi tarafından yönlendirilir.

Griffbereit grubunun toplantıları kreşinizde, aile
merkezinde veya ilçedeki diğer kurumların odalarında
yapılabilir.

Evde, ebeveyn rehberi size çocuğunuzla yapacağınız
aktiviteler için oyunlar ve dil önerileri sağlayacaktır.

Griffbereit malzemasi

Çok dilli  Griffbereit malzemesi, çocuğunuzla ilgi
lenmenize yardımcı olmak için toplam 26 dilde
mevcuttur, örneğin: 
Almanca, Türkçe, İspanyolca, İngilizce, Fransızca,
Kürtçe, Rusça, Arapça, Vietnamca, Arnavutça …

Griffbereit grubuna katılım ve çok dilli malzemeler
sizin için ücretsizdir!

Griffbereit Folder türkisch_Layout Kopie  27.06.22  14:01  Seite 2


